RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 6/8/2019 · MEIA HORA

23

COLUNA

BABADO
Márcio Farias/ Divulgaçao

Isabelle Rosa isabelle.rosa@meiahora.com

‘Quero ser uma pessoa melhor’
LLNego do Borel grava ho-

je seu primeiro DVD intitulado DVD do Nego do
Borel ao Vivo, no Vivo Rio,
na Zona Sul do Rio. “Estou
ansioso e confesso que esta noite eu quase não dormi. As expectativas para
esse DVD são as melhores
possíveis. Eu junto à minha
equipe demos o nosso melhor. Eu não posso deixar
de agradecer minha gravadora Sony Music e meu escritório Arca por acreditarem neste sonho”, diz ele,
à coluna. O funkeiro ainda
comenta sobre as escolhas
das participações deste novo trabalho, como as de
Wesley Safadão, Kevin O
Chris, Ferrugem, Tiee, Ma-

tuê, Felipe Araújo e Naiara
Azevedo. “Fiz questão de
chamar para participar do
meu primeiro DVD pessoas
que além de amigas, tenho
carinho e admiração. Espero que todos que estejam
no meu DVD possam curtir,
se emocionar e saírem satisfeito com tudo que preparamos para eles”, deseja. Nego, que adiou a gravação do DVD que aconteceria no dia 29 de janeiro,
após ser acusado de fazer
comentários transfóbicos
para Luisa Marilac, diz que
não tem problemas com o
público LGBTQ+. “Nunca
tive problema com público LGBTQ+. Merecem todo
carinho e respeito sempre.

Estou aprendendo muito
com meus erros e quero
muito ser uma pessoa melhor todos os dias”, avalia
ele. E além de cantar, o funkeiro vai entrar na dança,
segundo o coreógrafo dele, Miguel Davi. “O Nego
vai dançar, sim. Ele estará
entrosado com o ballet e
vai mostrar para a galera
coisas que o público nunca viu”, garante. Nego
brinca: “Estou arriscando
nos passinhos neste DVD.
Fazendo tudo para apresentar o melhor trabalho
possível. Danço em média
quatro músicas. Até me
lembrei da época do Dança dos Famosos (ele participou em 2016)”, revela.

fotos reprodução do instagram

Babadinho

Pura ousadia
Gracyanne Barbosa posou
como veio ao mundo e publicou a imagem no Instagram,
domingo. Na legenda, a musa fitness contou que também tem celulites. “Seria um
feliz domingo, mas agora só
quero mostrar como meus
cotovelos são belos. Aproveitando falei um pouco sobre
celulites nos meus stories.
Aqui não aparecem porque
estou parada, mas se apertar é óbvio que elas estão aí.
A bananinha (embaixo do
bumbum) é onde a celulite mais teima em aparecer.
E em vocês onde mais incomoda?”, perguntou ela. Nos
comentários, os internautas
duvidaram que Gracy teria
furinhos no bumbum e a encheram de elogios.

Karol Conka foi chamada de ‘palmiteira’ após
publicar uma foto ao lado
de seu namorado, o guitarrista Thiago Barromeo. Ela
foi criticada por internautas por estar namorando
um rapaz de pele branca.
Incomodada com os comentários, Karol publicou:
“Bom dia pra você que
trabalha, cuida da própria
vida e não depende de opiniões alheias para ser feliz.
Ah, bom dia pra você também que prega a liberdade,
mas não sabe o significado
dela. Te desejo luz e sabedoria. Eu sei a dor e a delícia
de ser quem sou e ninguém
nunca saberá. Não perco
meu tempo esperando o
que não vem, apenas vivo
minha vida”, escreveu.
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‘Estou me preparando’
Luana Piovani revelou que está se preparando para a hora
em que seus filhos com Pedro Scooby, Dom, 7, e os gêmeos
Bem e Liz, 3, conhecerem Anitta, atual namorada do surfista, nos Estados Unidos, ao responder uma internauta, no
Instagram. “Já pensei mil vezes e estou me preparando. A
vida é mesmo assim e tudo tem dois lados, bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos”, comentou ela.

LL

